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1. ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ЕШ „ ЂУКА ДИНИЋ „ У ЛЕСКОВЦУ 

 

Информатор о раду ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу сачињен је у складу са чланом 39. Закона 

о слободном проступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС― бр. 120/4 , 54/07, 
104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа         

( ―Службени гласник РС ― број 68/2010).  
Информатор о раду је израђен дана : 23.05.2022. године.  
Информатор је објављен 23.05.2022. године, на веб сајту школе: www.ekonomskale.edu.rs 

 

Увид у Информатор о раду и  штампана копија Информатора могу се преузети:  
У просторијама ЕШ “ Ђука Динић “ , улица Косте Стаменковића бр.15, 16000 Лесковац 

од 7,00 до 15,00 часова , радним даном.  
E-mail: ssdjudinles1@gmail.com 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси : 

www.ekonomskale.edu.rs    
           Особа одговорна за тачност података је Биљана Жугић,  овлашћено лице за информације од 
јавног значаја Економске  школе „ Ђука Динић „ у Лесковцу. 

 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЈАВНОСТ РАДА 

ЕШ „ ЂУКА ДИНИЋ „ У ЛЕСКОВЦУ 

 

             2.1. Правни положај школе  
Назив школе је: Економска шола „ Ђука Динић „. Седиште школе је у Лесковцу, улица Косте 

Стаменковића бр.15.  
Школа је основана 17. августа 1948. године одлуком Председништва Владе НРС као Државна 

трговачка академија. Свечано је отворена 15. септембра, а са радом је почела 16. септембра исте 

године. Већ 1949. г. промењен је назив школе и она постаје  Економски техникум, а убрзо затим, 

уредбом Владе НРС и Економска школа. У називу школе је име народног хероја Ђурђелине Ђуке 

Динић. 

Школа је  уписана је у судски регистар код Привредног суда у Лесковцу.  
Матични број Школе код надлежног органа за статистику : 07207328.  
Порески идентификациони број (ПИБ) школе : 101889123. 

Регистарски број школе: 6150605764. 

Текући рачун: 840-1224660-23.  
Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег стручног 

образовања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузим друге правне радње и 
правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. 

   
2.2 Делатност школе 

Школа је регистрована за делатност: средње стручно образовање и васпитање, шифра: 8532.  
Школа обавља делатност средњег стручног образовања и васпитања ученика остваривањем 

школског програма. Образовно васпитни рад обавља се на српском језику.  
              Средње стручно образовање и васпитање траје четири године.   

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних 

планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и 
програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим 

планом рада школе.  
 

 



Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и програма, на 
српском језику, реализацијом одговарајућег наставног плана и програма у трајању прописаном 

законом.  
Настава се изводи, у складу са наставним планом и програмом.  
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. 

септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта у следећим 

образовним профилима: економски техничар, службеник у банкарству и осигурању, финансијски 

администратор, пословни администратор и правно-пословни техничар.  
              Свега ученика ове школске 2021/22 године од првог до четвртог разреда је 594, 

распоређених у 20 одељења. 

   Укупан број ученика и одељења школске 2021/22.год  
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              Школа обавља делатност у свом седишту.  
Настава у школи се изводи по сменама, по распореду часова, који утврђује директор школе, 

уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину.  
Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и 

друго утврђује се годишњим планом рада школе.  
Обавезни облици образовно-васпитног рада у школи су:  

 редовна настава; 

 допунска настава; 

 додатна настава; 

 слободне активности; 

 припремна настава 

Основни облик образовно-васпитног рада у Школи је предметна настава. 

 

У школи се могу организовати следећи испити: 

• поправни, 



• допунски,  

• ванредни испит, 

• стручна матура,  

• испит по приговору на оцењивање, оцену и испит 

 

Правилником о испитима у ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу број: 147 од 11.02.2022. године 
утврђује се материја везана за спровођење испита.  

  
2.3 Евиденција и јавне исправе  

Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним законом. 
Школа води и базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. Школа 

издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала  
јавне исправе неважећим, у "Службеном гласнику Републике Србије". У недостатку прописаног 
обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 

Школа има орган управљања, орган руковођења, саветодавне и стручне органе, чије  
организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом Школе. 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ  
ЕШ „ ЂУКА ДИНИЋ „ У ЛЕСКОВЦУ 
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НАСТАВНИЧКО СТРУЧНА СТРУЧНИ ОДЕЉЕЊСКО  
ВЕЋЕ ВЕЋА АКТИВИ ВЕЋЕ 

 

 

3.1. Орган управљања  
Школски одбор је орган управљања у школи, који има девет чланова укључујући и 

председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови  
већином гласова од укупног броја чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоуправе.  

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће тајним 
изјашњавањем, а из реда родитеља — Савет родитеља.  

Сматра се да су за члана Школског одбора предложена један, два или три представника 

запослених, односно родитеља, који су, добили највећи број гласова присутних чланова 
Наставничког већа, односно присутних чланова Савета родитеља  

Решење о именовању односно разредшењу школског одбора – коначно је у управном 
поступку.  



 Мандат чланова школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће 
се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима. Законом су 

прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана школског одбора. 
Члан школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на лични захтев 

члана или из разлога и на начин прописан Законом.  
Школски одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

2) доноси Програм образовања и васпитања,  Развојни план Школе, Годишњи план рада 

Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању,  вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

4) доноси финансијски план Школе, у складу са Законом;  

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи; 

6) расписује конкурс за избор директора Школе; 

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе; 

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона; 

9) одлучује о правима и обавезама и одговорностима директора Школе; 

9а)  образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о 

одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110-113. овог 

закона; 

10) одлучује по жалби на решење директора; 

11) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе; 

12) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора Школе у случају да 

директор пропусти да то учини; 

13) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 

14) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда образовних  постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно-васпитног рада; 

15) доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

16) именује члана стручног актива за развојно планирање; 

17) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; 

18) одлучује о коришћењу средстава остварених радом Ученичке задруге и прикупљених од 

родитеља ученика, на предлог Савета родитеља; 

19) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о 

ставовима које му упућује тај орган; 

20) обавља и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и Статутом. 

  
            Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.  
            Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката 
у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.  
            Начин рада школског одбора ближе се уређује Пословником о раду школског одбора.  
За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га именује и 
оснивачу .  

3.2. Савет родитеља 

Школа има Савет родитеља као саветодавно тело, ради остваривања што боље сарадње и  
учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе. 

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.   
Савет родитеља школе има 20 чланова.  
Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, 

јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за 
које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља.  



Мандат чланова савета родитеља износи једну годину. Председник и заменик председника 
бирају се за сваку школску годину.  
            Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима 
могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници.  

Седнице сазива и њима руководи председник савета родитеља. 

           Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно 

ученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 

3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници; 

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 

годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 

резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

деце и ученика; 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи 

и разматра извештај о њиховом остваривању; 

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

12) разматра и друга питања утврђена статутом. 

   
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору и 

стручним органима установе. 

Начин рада савета родитеља уређен је Пословником о раду савета родитеља.  
 

3.3. Орган руковођења 

     Директор школе 

Директор Школе руководи радом установе.  
  
Директор: 

1) заступа и представља Школу; 

2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности или 

спречености да обавља дужност; 

3) даје пуномоћје за заступање Школе; 

4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

Школе;  



5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада;  

6) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;  

7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

9) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика;  

10) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног 

рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника;  

11) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника;  

12) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;  

13) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама 

система образовања и васпитања;  

14) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа;  

15) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

16) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, стручне органе 

и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;  

17) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;  

18) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;  

19) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;  

20) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

Школе;  

21) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

законом;  

22) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  

23) обезбеђује услове за остваривање права права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом;  

24) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;  

25) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос;  

26) обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.  

 

Вршилац дужности директора школе  
Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од осам 

дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.  
За вршиоца дужности директора може да буде именовано лице које испуњава прописане 

услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора 
директора, а најдуже шест месеци.  

Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на послове 
које је обављао пре именовања.  
Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца дужности директора 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Биљана Ђорђевић, наставник српског језика и књижевности 

Тел/факс: 016/ 600-449- ssdjudinles1@gmail.com  
 

3.4. Стручни органи школе 

Стручни органи Школе су:  



Стручни органи Школе су: 

1) Наставничко веће, 

2) Одељењско веће, 

3) Стручно веће за области предмета, 

4) Стручни актив за развојно планирање, 

5) Стручни актив за развој Школског програма, 

6) Стручни актив за стручно усавршавање, 

8) Тим за инклузивно образовање, 

9) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

10) Тим за самовредновање квалитета рада Школе; 

14) Тим за каријерно вођење и саветовање, 

15) Тим за подршку ученицима. 

16) Тим за сарадњу са родитељима 

17) Тим за израду школског маркетинга 
 

 Стручни органи: 

1) доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе извештаје о њиховом 
остваривању;  

2) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе; 

3) прате остваривање Школског програма;                                                                                     

4) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција; 

5) вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; 

6) прате и утврђују резултате рада ученика;  
7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу образовања и 

васпитања;  
8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

  
Наставничко веће 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. 

Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља 

посебно следеће послове: 

1) стара се о остваривању програма образовања и васпитања; 

2) анализира извршавање задатака образовања и васпитања у Школи; 

3) планира и организује облике ваннаставних активности ученика; 

4) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање; 

5) врши надзор над радом других стручних органа; 

6) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа; 

7) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа; 

8) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика; 

9) изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере „укор наставничког већа“ и „искључење 

ученика из школе, односно школе са домом“; 

10) доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању из 

тог предмета, на основу предлога изабраног лекара; 

11) утврђује испуњеност услова за завршавање школовања у року краћем од предвиђеног; 

12) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма; 

13) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених; 

14) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда наставника и  стручних 

сарадника; 

15) даје мишљење за избор директора;   

 

За свој рад Наставничко веће одговара директору. 

Наставничко веће доноси одлуке већином од укупног броја чланова Наставничког већа. 

  
Одељењско веће 



Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски  
старешина и када изводи наставу у том одељењу. 

Одељењско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља 

посебно следеће послове: 

1) анализира резултате рада наставника; 

2) анализира успех и владање ученика на крају тромесечја, полугодишта и на крају школске 

године; 

3) утврђује распоред часова; 

4) утврђује распоред писмених задатака; 

5) усклађује рад наставника у одељењу; 

6) усклађује рад ученика у одељењу; 

7) на предлог предметног наставника, утврђује оцене из наставних предмета; 

8) на предлог одељењског старешине, утврђује оцене из владања ученика; 

9) похваљује ученике; 

10) одлучује о предлогу одељењског старешине о додељивању похвале „Ученик генерације“ и 

награђивање ученика; 

11) изриче ученицима васпитну меру укор одељењског већа; 

12) предлаже план стручног усавршавања наставника, програм екскурзија и календар 

такмичења;                                                                                                                                                            
Седницу одељењског већа сазива и њоме руководи одељењски старешина одељења у којем 

чланови тог органа изводе наставу.  
У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор, 

без права одлучивања. 
  

Стручно веће за области предмета 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета. 

Стручно веће за области предмета, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа обавља посебно следеће послове:  

1) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну школску 

годину; 

2) припрема основе Годишњег плана рада; 

3) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши 

усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета; 

4) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних 

средстава; 

5) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

6) прати остваривање програма образовно-васпитног рада; 

7) анализира уџбеничку и приручну литературу; 

8) усмено предлаже чланове испитних комисија; 

Седнице стручног већа за области предмета сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа.  
Стручни актив за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника, 

представник локалне самоуправе града Лесковца, Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Представнике наставника и  стручних сарадника предлаже Наставничко веће а представника 

органа управљања сам орган управљања. 

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из 

њихових редова. 

Стручни  актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа, обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Развојног плана; 

2) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом; 



3) прати реализацију Развојног плана; 

Седнице стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и 

Наставничком већу. 

   
Стручни актив за развој Школског програма 

Стручни актив за развој Школског програма чине наставници и стручни сарадници, које 

именује Наставничко веће. 

Стручни  актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Школског програма; 

2) израђује пројекте који су у вези са школским програмом; 

3) прати реализацију Школског програма; 

Седнице стручног актива за развој Школског програма сазива и њима руководи председник, 

којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

За свој рад стручни актив за развој Школског програма одговара Наставничком већу.        

 

 Стручни актив за стручно усавршавање 

              Стручни актив за стручно усавршавање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа обавља посебно следеће послове: 

1)доношење битних одлука на нивоу школе, 

2)уважавање специфичности саме школе 

3)ефикасно коришћење сопствених ресурса 

4)преузимање иницијативе и одговорности за сопствени развој 

5) повезивање свих актера школског живита око заједничке идеје. 

За свој рад стручни актив одговара органу управљања. Директор школе руководи радом овог тима. 

   
Стручни тимови 

 

Тим за инклузивно образовање  

                Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику чине  

наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, а у складу са 

потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља. 

Тим за инклузивно образовање именује директор. 

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа , обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради Школског програма; 

2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању; 

3) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима 

је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

4) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана; 

5) сарађује са тимом за подршку ученицима. 

Седнице Тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи председник, којег између 

себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

За свој рад Тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставничком већу. 

 

Тим за заштиту од  

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 



Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: 

Тим за заштиту) има 8 чланова и чине га:директор, наставници, педагог школе. секретар, 

представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља. 

 

 

Тим за заштиту именује директор. 

Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа , обавља 

посебно следеће послове:  

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (у даљем тексту: заштита); 

2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 

ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности; 

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 

гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.                           За 

свој рад Тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу. 

 

 Тим за самовредновање квалитета рада Школе 

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има 

7 чланова и чине га: наставници, представник органа управљања и представник ученичког 

праламента. 

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа. 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа 

обавља посебно следеће послове:  

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту:   

самовредновање);  

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) припрема Годишњи план самовредновања;  

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу 

квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података; 

5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;  

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању  

задатака из своје надлежности; 

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, 

јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу. 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање 

Тим за каријерно вођење и саветовање има 6 чланова. Чине га стручни сарадници Школе и 

наставници Школе. 

Тим за каријерно вођење и саветовање именује директор. 



Тим за каријерно вођење и саветовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа  обавља посебно следеће послове:  

1) доноси програм рада и  подноси извештаје о његовој реализацији; 

2) у сарадњи са наставницима прати индивидуалне склоности ученика; 

3) израђује пројекте који су у вези са каријерним вођењем; 

4) саветује ученике у материји каријерног вођења; 

5) сарађује са органима Школе и надлежним установама које се баве каријерним вођењем и 

саветовањем; 

Седнице Тима за каријерно вођење и саветовање сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

За свој рад Тим за каријерно вођење и саветовање одговара директору и Наставничком већу. 

 

 Тим за подршку ученицима 

Тим за подршку ученицима  има 6 чланова. Чине га наставници Школе а именује их  

директор школе. Тим за подршку ученицима обавља следеће послове: 

1) Састављање плана активности тима и распоређивање обавеза члановима тима 

2) Упознавање ученика I разреда са методама и техникама успешног учења 

3) Упознавања ученика с Декларацијом УН о правима детета 

4) Идентификовање ученика који показују неуспех у појединим предметима и 

даровитих ученика. 

Тим за сарадњу са родитељима 

Тим за сарадњу са родитељима чине  наставници Школе, које именује именује директор. 

У оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа  обавља посебно следеће 

послове:  

1) Информисање   родитеља и старатеља; 

2) Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности школе 

3) Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 

4) Едукација и саветодавни рад                                                                                                      5) 

Сарадња са друштвеном средином 

Седнице Тима и саветовање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 

гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

За свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Тим за израду школског маркетинга 

Тим за израду школског маркетинга чине наставници Школе, које именује именује директор. 

У оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа  обавља посебно следеће 

послове:  

1) Планирање и програмирање маркетиншких активности 

2) Подела задужења за сајт школе, уређење школског и дворишног простора, школски лист, 

организацију изложби, трибина,  

3) Праћење културних и спортских манифестација у школи и обавештавање  

4) Организација предавања, трибина и изложби у Школи 

5) Осавремењавање маркетиншког наступа 

6) Промоција Школе у основним школама у региону 

Седнице Тима и саветовање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 

гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

За свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

  
Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници. 

Педагошки колегијум: 

1) Израђује свој годишњи план и програм рада; 



2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;  

3) прати остваривање Школског програма; 

4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  

5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;  

6) прати и утврђује резултате рада ученика;  

7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 

васпитања; 

8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада; 

9) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима из надлежности директора који се 

односе на: 

- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе, 

- старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања,  остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада, 

- старање о остваривању Развојног плана, 

- сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 

- пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика, 

- организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада 

наставника и стручних сарадника, 

10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни 

план за ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

11) утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време 

стручног усавршавања; 

Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор или  помоћник 

директора.                                                                                                                                                    

На остала питања у вези са радом Педагошког колегијума сходно се примењују одредбе 

Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа . 

За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору. 

 

 Одељењски старешина 

Свако одељење има одељењског старешину. 

Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из реда 

наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина. 

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у 

раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим родитељима и 

води прописану евиденцију и педагошку документацију.  

Одељењски старешина обавља следеће послове: 

1) израђује годишњи и месечни план рада; 

2) проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања одељењског 

колектива и унапређивања односа у њему; 

3) редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења; 

4) одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог одсуствовања 

са наставе; 

5) упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на ученике и даје 

ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и 

одговорностима; 

6) стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њиховим 

обавезама и одговорностима; 

7) остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота 

ученика; 



8) редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима 

ученика; 

9) редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати 

оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена 

које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене; 

10) Одељењском већу предлаже оцену из владања ученика; 

11) похваљује ученике; 

12) предлаже додељивање похвала и награда ученицима; 

13) изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењског 

старешине; 

14) сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, као 

и са субјектима ван Школе, ради обављања својих послова; 

15) сазива седнице Одељењског већа и руководи његовим радом; 

16) учествује у раду органа Школе; 

17) води школску евиденцију;   
Секретар школе 

Секретар Школе обавља следеће послове:  

1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на 

неправилности у раду Школе;  

2) управне послове у Школи;  

3) израђује опште и појединачне правне акте Школе;  

4) правне и друге послове за потребе Школе;  

5) израђује уговоре које закључује Школа; 

6) правне послове у вези са статусним променама у Школи;  

7) правне послове у вези са уписом  ученика;  

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

Школе;  

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора;  

10) пружа стручну подршку и координира рад Комисије за избор директора Школе;  

11) прати прописе и о томе информише запослене;  

12) друге правне послове по налогу директора.  

Школа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних 

прописа.                                                                                                                                                                                           

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 

 

Број и структура запослених у Школи уређује се Годишњим планом рада школе за школску 
2021/2022. годину број 1024 од 14.09.2021. године и Правилником о организацији и 

систематизацији послова у ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу број 821 од 17.08.2021. године и 
Изменама и допунама Правилника бр.906 од 31.08.2021. године,а у складу са законом и 

подзаконским актом. 

            Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и 

одговорност запослених уређује се посебним актима Школе у складу са Законом, Посебним 

колективним уговором, Правилником о организацији и систематизацији послова у ЕШ „ Ђука 

Динић „ у Лесковцу  и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу  број 145 од 11.02.2022.године.  
Запослени остварују своја права и заштиту права у складу са законом , колективним уговором и 
општим актима школе.  

Радна места у Школи систематизована су у следеће групе:  
1. послови руковођења - директор Школе;  
2. послови образовно-васпитног рада - наставно особље (наставници , стручни сарадници ) 

3. нормативно-правни послови - секретар Школе; 

4. административно-финансијски послови и 

5. помоћно-технички послови.  



4.1. Наставно особље 
  
Наставно особље обавља образовно-васпитни рад у Школи.  

Наставно особље чине наставници и стручни сарадници.  

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи.  

Стручни сарадници обављају стручне послове у Школи.  

Послове планирања и програмирања васпитно-образовног рада у практичној настави обавља 

организатор практичне наставе. 

 

Наставници 

У Школи постоје следећа радна места наставника:  

1) наставник српског језика и књижевности  363,27% 

2) наставник енглеског језика    293,29% 

3) наставник француског језика                  11,11% 

4) наставник   руског језика                   11,11% 

5) наставник  немачког језика       44,44% 

6) наставник правне групе предмета    445% 

7) наставник латинског језика        11,11% 

8) наставник историје       115% 

9) наставник географије;                     50% 

10)наставник математике;                   276,66% 

11)наставник физике;          10% 

12) наставник хемије;          20% 

13) наставник биологије                      65% 

14) наставник рачунарства и информатике;      100%  

15) наставник психологије;                       70% 

16) наставник социологије;                       40% 

17) наставник економске групе предмета,                            1748,01% 

18) наставник филозофије,                         15% 

19) наставник физичког васпитања;         215% 

20) наставник ликовне културе;                        25% 

21) наставник верске наставе,             45% 

22) наставник грађанског васпитања,            85% 

23) наставник логике,              20% 

24) наставник пословне информатике са  

       електронским пословањем                                                      30% 

25) наставник пословне информатике                                          80% 

26) музичка култура                                                                        25% 

 

          Наставник предметне наставе ( наставник предметне наставе са одељењским 

старешинством ):  

1) планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-васпитног рада, у 

складу са планом и програмом Школе; 

2) остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама 

ученика; 

3) остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 

наредни ниво образовања или у другу установу; 

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима 

и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за израду ИОП-а и 

тима за додатну подршку ученику; 

5) ради у испитним комисијама; 

6) обавља послове ментора приправнику; 

7) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

8) обавља послове одељењског старешине; 



9) ради у тимовима и органима Школе; 

10) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, односно 

старатељима, запосленима у Школи, спољним сарадницма, стручним и другим институцијама; 

12) припрема и реализује излете, посете, наставу у природи; 

13) дежура према утврђеном распореду; 

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

15) стручно се усавршава; 

16) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, 

општим актом и уговором о раду. 

 

                                                                    Стручни сарадници 

У школи постоје следећи послови стручних сарадника:  
1) педагог,  
2) библиотекар 

 

Стручни сарадник педагог 

1) Послове стручног сарадника педагога Школе обавља 1 извршилац.  

2) Стручни сарадник-педагог: 

3) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-васпитног 

рада; 

4) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-

васпитног рада; 

5) прати, анализира и подстиче целовит развој ученика; 

6) пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова 

образовно-васпитног рада; 

7) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима код 

Послодавца; 

8) пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању 

образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и 

индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу 

добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним 

пратиоцима/педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој наставника;                                                           

9) подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање код Послодавца; 

10) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 

наредни ниво образовања или у другу установу; 

11) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, 

емоционалне и професионалне зрелости; 

12) организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења; 

13) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или 

социјалном подршком ученику; 

14) ради у стручним тимовима и органима Школе; 

15) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

16) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

17) координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; 

18) учествује у структуирању одељења у Школи, на основу процењених индивидуалних 

карактеристика ученика; 

19) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно уважавање 

индивидуалних снага и потреба за подршком; 

20) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о 

ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, 

емоционалном и когнитивном развоју; 



21) реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном 

заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад Школе; 

22) иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу Школе; 

23) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

24) стручно се усавршава; 

25) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, 

општим актом и уговором о раду. 

 

Стручни сарадник библиотекар/медијатекар/фонотекар 

Послове стручног сарадника библиотекара/фонотекара/медијатекара у Школи обавља 1 

извршилац.  

Стручни сарадник библиотекар/фонотекар/медијатекар: 

1) води пословање библиотеке, медијатеке, нототеке; 

2) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања; 

3) сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 

4) руководи у раду библиотечке, медијатечке и нототечке секције; 

5) ради на издавању књига, приручника, аудио и видео записа и нотних издања; 

6) учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности Послодавца; 

7) води фото, музичку, видео и другу архиву Школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио и 

друге записе; 

8) сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем; 

9) предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише, класификује, 

сигнира и каталогизује; 

10) учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа; 

11) учествује у раду тимова и органа Школе; 

12) води педагошку документацију и евиденцију; 

13) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

15) стручно се усавршава; 

16) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, 

општим актом и уговором о раду. 

 

Организатор практичне наставе 

 Послове организатора практичне наставе у Школи обавља један извршилац. 

 Организатор практичне наставе: 

1) планира и програмира васпитно-образовни рад у практичној настави,   

2) помаже директору у обављању послова везаних за рад практичне наставе, 

3) обавља инструктивно педагошки рад, 

4) сарађује са ђачким организацијама, 

5) анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе 

6) надзире и контролише извршење годишњег плана рада везано за практичну настав 

7) контролише простор и инвентар пре и после завршетка наставе, 

8) организује дежурства у радионицама 

9) израђује распоред практичне наставе,професионалне праксе,блок наставе 

10) стручно се усавршава, 

11) прати и проучава законске прописе из делокруга свога рада и 

12) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом, подзаконским актом,  општим 

актом и уговором о раду. 

 

4.2 Секретар 

Послове секретара у Школи обавља 1 извршилац.  

Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у Школи, и то:  

1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и школском одбору на неправилности у 

раду Школе;  



2) обавља управне послове у Школи;  

3) израђује опште и појединачне правне акте Школе;  

4) обавља правне и друге послове за потребе установе;  

5) израђује уговоре које закључује Школа;  

6) обавља правне послове у вези са статусним променама у Школи;  

7) обавља правне послове у вези са уписом  ученика;  

8) обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом Школе;  

9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у Школи;  

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе;  

11) прати прописе и о томе информише запослене;  

12) друге правне послове по налогу директора;  

 

Секретар има обезбеђен приступ јединственој информационој бази правних прописа.  

 

4.3  Административно-финансијско особље 

 

Шеф рачуноводства  

Послове шефа рачуноводства у Школи обавља 1 извршилац.  

Шеф рачуноводства обавља следеће послове:  

1) проверава исправност финансијско- рачуноводствених образаца; 

2) врши билансирање прихода и расхода; 

3) врши билансирање позиција биланса стања; 

4) води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног 

контног плана; 

5) припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје 

везане за финансијско – материјално пословање; 

6) припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 

7) преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана 

за одлив и прилив готовине; 

8) контира и врши књижење; 

9) спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу; 

10) врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 

11) прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним 

државним органима; 

12) врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; 

13) врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између 

подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима; 

14) води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 

15) чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 

16) сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 

17) припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, 

припадајућих пореза и доприноса; 

18) припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 

19) прати законске и  друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које обавља; 

20) стручно се усавршава; 

21) припрема финансијски план и план набавки 

22) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим 

актом и уговором о раду. 

Благајник 

Послове благајника у Школи обавља 0,5 извршилацa. 

Благајник: 

1) води благајну и евиденцију зарада;  

2) разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;  

3) припрема документацију за новчане уплате и исплате;  



4) исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;  

5) припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;  

6) врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну.  

7) обавља послове у вези са осигурањем  ученика  и запослених лица, 

8) саставља и подноси  М-4 образац 

9) учествује у спровођењу јавних набавки 

10) обавља  административне и дактилографске послове 

11) архивира документацију и води архивску књигу 

12) издаје потврде ученицима и запосленима 

13) води рачуна о набавци канцеларијског материјала и потребних образаца 

14) обавља и друге послове по налогу директора и шефа рачуноводства  у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 

 

4.4 Помоћно-техничко особље 

Техничар за одржавање информационих система и технологија  

Послове техничара за одржавање информационих система и технологија у Школи обавља 0.5 

извршиоца. 

Техничар за одржавање информационих система и технологија: 

1) одржава базе података; 

2) контролише са програмерима резултате тестирања; 

3) извршава обраде, контролише рад стандардних апликација; 

4) инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 

информационих система и технологија; 

5) предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова; 

6) води оперативну документацију и потребне евиденције. 

 

Домар - мајстор одржавања 

Послове домара/мајстора одржавања у Школи обавља 1 извршилац.  

Домар/мајстор одржавања: 

1) обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, 

уређаја, опреме, апарата и средстава; 

2) обавља механичарске/електричарске/водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/ 

молерске/аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и 

поправки; 

3) припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 

4) обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на 

системима и инсталацијама; 

5) пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у 

случају поремећаја или квара; 

6) прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 

7) рукује постројењима у котларници; 

8) обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; 

9) води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 

10) свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште  ради увида у њихово стање 

11) брине о исправности противпожарних апарата и уређаја и врши редовну контролу, пуњење  и 

одржавање ПП апарата и уређаја  

12) откључава, закључава зграду, обезбеђује нужно паљење и гашење светала и затварање прозора и 

врата на почетку прве и крају друге смене наставе, односно рада школе,  

13) надзире радове при поправкама када се извршавају од стране трећих лица,  

14) помаже и учествује у одржавању хигијене  школског  простора;  

15) замена стакала на прозорима и вратима; поправка,  бојење, лаковање, полирање - 

столарије,намештаја и учила;    

16) носи и разноси службену пошту 



17) обавља и друге послове по налогу директора и  секретара, а у складу са законом, подзаконским 

актом, општим актом и уговором о раду. 

 

Чистачица 

Послове чистачице у Школи обавља 5 извршилаца.  

Чистачица: 

1) одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима; 

2) одржава чистоћу дворишта и износи смеће; 

3) пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и инвентару; 

4) прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 

5) заједнички чисте двориште , одржавају  травњаке, и  негују цвеће  и засад; 

6) одговарају  за инвентар и другу опрему којом рукују или која се налази у просторијама које 

одржавају;  

7) обавезно предаје нађене и заборављене ствари;  

8) дежурају за време одмора на ученичким улазима и у ходницима; 

9) чисте лед и снег око школске зграде , у сарадњи са домаром; 

10)  обавља и друге послове по налогу директора, секретара, а у складу са законом, подзаконским 

актом, општим актом и уговором о раду. 

 

4.5.Структура запослених 

 

Табеларни приказ систематизованих извршилаца на свим радним местима 

 

Минимални број извршилаца утврђен је следећим табеларним прегледом: 
 

          

 

5. УЧЕНИЦИ 

5.1. Права ученика 

Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним међународним 

уговорима и законом, а Школа, односно сви органи Школе и сви запослени у Школи дужни су да 

обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева 

образовања и васпитања;  

2) уважавање личности;  

Радно место, ниво квалификације    Укупан  проценат 

Директор 7.1 100 

Педагог   7.1 100 

Библиотекар   7.1 100 

Наставник предметне наставе     7.1 4.214 

Организатор практичне наставе   7.1 100 

Секретар   7.1 100 

Шеф рачуноводства    6.1 100 

Благајник 4.1 50 

Техничар за одржавање информационих система и 
технологија  4.1 

50 

Домар/мајстор одржавања    4.1  100 

чистачица 500 



3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију;  

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;  

6) информације о правима и обавезама;  

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању;  

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;  

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;  

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном 

процесу уколико права  нису остварена;  

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;  

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;  

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.   

 

Ученик или родитељ може да поднесе писану пријаву директору у случају повреде права из 

члана 158. Статута или непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим 

актом Школе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.  

Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, 

поднесе писану пријаву директору да је учињена повреда права ученика.  

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем 

ученика и запосленим, одлучи и предузме одговарајуће мере у року од осам дана од дана пријема 

пријаве.  

О захтеву ученика да изостане с наставе до 3 наставна дана одлучује одељењски старешина 

одмах по постављању тог захтева и та одлука је коначна. 

 О захтеву ученика да изостане с наставе преко 3 наставна дана одлучује директор и та 

одлука је коначна.    
5.2. Обавезе ученика 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. 

Ученик је обавезан да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује Правила понашања у Школи, одлуке директора и других органа Школе;  

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље;  

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;  

6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  

Ученик и родитељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и 

доставља потпуне и тачне контакт информације. 

Свако изостајање ученика може се правдати само лекарским уверењем које родитељ доноси 

одељењском старешини. 

О оправданости изостајања ученика из личних разлога одлучују одељењски старешина (ако је 

ученик изостао до 3 дана) или директор (ако је ученик изостао дуже од 3 дана). 

               По истеку рока за правдање изостанака, сматраће се да је изостајање ученика било 

неоправдано и то ће се евидентирати.  

Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати ако ученик или 

његов родитељ учини вероватним да је рок за правдање изостанака пропуштен из оправданог 

разлога.  

                 Последице неоправданог закашњавања на час или одласка са часа без одобрења у трајању 

најмање половине трајања часа истоветне су последицама неприсуствовања целом часу. 

                 Одељењски старешина је дужан да обавести родитеља о ученику који нередовно похађа 

или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе. 



Ако родитељ ученика по пријему обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик настави 

редовно да похађа наставу, Школа одмах обавештава  надлежну установу социјалне заштите.  

 

5.3. Одељењска заједница 

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног одељења. 

Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, секретара и 

благајника. 

Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку 

одељењске заједнице.  

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да поднесе 

сваки ученик. 

Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске  заједнице. 

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице. 

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у складу с 

одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлуком или договором с 

одељењским старешином или с друтим наставником.  

Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина. 

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењској заједници и 

одељењском старешини. 

Одељењска заједница има следеће задатке: 

1) доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;  

2) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и 

наставника; 

3) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика; 

4) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања; 

5) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања; 

6) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају другарство и 

међусобно разумевање и уважавање ученика; 

7) избор чланова Ученичког парламента; 

8) избор руководства одељењске заједнице; 

На рад одељењске заједнице сходно се, у поједностављеном облику, примењују одредбе 

Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа. 

 

5.4 Ученички парламент 

У Школи се организује Ученички парламент. 

Ученички парламент може да се удружи са ученичким парламентима других школа у 

заједницу ученичких парламената. 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у Школи, које ученици 

бирају на састанку одељењске заједнице.  

Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године. 

Начин рада ученичког парламента уређује се Пословником о раду ученичког парламента. 

Ученички парламент: 

1) доноси свој програм рада за сваку школску годину; 

2) разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе; 

3) даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и 

директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, 

Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору 

уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово 

образовање;  

4) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у 

Школи; 

5) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима парламента; 



6) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе; 

7) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 

8) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика; 

9) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе; 

10) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси извештај о 

свом раду. 

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада. 

Ученички парламент, уз сагласност Школског одбора, може основати ученички клуб.  

План рада ученичког клуба доноси школски одбор, на предлог ученичког парламента, као 

саставни део школског програма.  

Начин рада ученичког клуба одређује се актом школе. 

Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, 

јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа, на првој 

седници. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива и њоме руководи 

наставник или стручни сарадник којег за то задужи директор. 

 

5.5. Похваљивање и награђивање ученика  
Ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског рада похваљује се или 

награђује. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за постигнуте 

резултате у учењу и владању у току тромесечја. Похвалу одељењски старешина саопштава пред 

одељењем и на родитељском састанку. 

Писмену похвалу ученик добија: 

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта; 

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног предмета.  

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој иницијативи или на 

образложени усмени предлог предметног наставника. 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Ученик генерације“. 

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у 

учењу и  владању.   

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с 

највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима 

утврђеним посебним Правилником. 

5.6.Оцењивање  
Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, 

а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у 

савладавању индивидуалног образовног плана.  

Ученици се оцењују, прелазе у следећи разред или понављају разред у складу са Законом и 

подзаконским актом. 

 

5.7. Захтев за заштиту права ученика 

Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика  
Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе 

пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим или другим 
законом, у случају:  

1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору или 

жалби;  
2) ако је повређена забрана из чл. 110–113. Законом о основама система образовања и 

васпитања ;  



3) повреде права детета и ученика из члана 79. Законом о основама система образовања и 
васпитања  

5.8. Одговорност ученика  
Према ученику који врши повреду понашања у школи или не поштује одлуке директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, однодно другог 

закнског заступника, појачати васпитни рад активностима: одељењске заједнице, стучним радом 

одељењског старешине, педагога психолога, посебних тимов, а када је то неопходно да сарађује са 

одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и 

пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. 
 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу 
повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања 
и васпитања и за повреду забране из члана 110-112. наведеног закона. 

 

5.9. Лакше повреде обавеза ученика 

Лакше повреде обавеза ученика, поред повреда обавеза ученика које су предвиђене у чл.216.  
Статута школе,  су: 

               1) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 

часова у току школске године;   

2) ометање  извођења наставе, испита и других облика образовно-васпитног рада у 

учионици и другим просторијама школе;   

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи;   

4) изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту, недисциплиновано 

понашање;   

5) непоштовање одлука надлежних органа школе;   

6) необавештавање родитеља, односном другог законског заступника ученика о 

резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и 

стручних сарадника;   

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у 

школи;   

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других 

запослених у школи;   

9) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног 

рада;   

10) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпада, 

уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и сл);   

11) злоупотреба лекарског оправдања-уверења; 

12) напуштање часа без одобрења наставника; 

13) недоношења прибора за обављање наставе, опреме за  физичко васпитање и других 

облика образовно-васпитног рада, по налогу наставника; 

14) непримерено понашање ученика на екскурзији и другим ваннаставним активностима 

које организује школа; 

15) долажење у школу и на друга места на којима се организују школске активности 

неприкладно одевен; 

16) ометање дежурног ученика школе; 

17) увођење у школу лица које није ученик школе; 

18) непридржавање и непоштовање правила понашања у школи утврђеним општим актом 

школе; 

19) употреба мобилног телефона, електронских уређаја и других средстава којима се 

ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а којима се не 

угрожавају права других и не служе за превару у поступку оцењивања. 

20 ) колективно изостајање са наставе. 



 

                           5.10. Теже повреде обавезе ученика 

Теже повреде обавеза ученика су прописане Законом.  
Теже повреде обавеза ученика су:  

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији 

коју води школа или друга организација, односно орган;  

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно 

исправи коју изда друга организација; 

 3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или 

запосленог; 

 4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, 

наркотичког средства или психоактивне супстанце;  

5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета 

којим може да угрози или повреди друго лице; 

 6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, 

наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, 

а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;  

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се 

угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова 

у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, 

односно другог законског заступника од стране школе;  

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете 

неопходне мере  ради корекције понашања ученика.  

 

5.11. Повреда забране ученика 

Забране из члана 110-112. Закона о основама система обазовања и васпитања : 
  

Забрана дискриминације  
У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на 

непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако 

поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу 

на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или 

прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, 

односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 

политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 

социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у 

развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 

чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 

претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се 

прописује забрана дискриминације.  
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају.  

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом о основама систама образовања и 
васпитања када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи. 

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања  
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.  
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да 

обезбеди услове за правилан развој ученика.  



Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете 
знаци насиља, злостављања или занемаривања.  

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, 

родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или 
потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према 

ученику, као и ученика према другом ученику или запосленом.  
Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања 

психичког и емоционалног здравља и достојанства.  
Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих 

облика активности Школе.  
Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата 
или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике 

сексуалне експлоатације.  
Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо 

комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање 
достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта 

(website), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне 
комуникације. Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и 

занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи. 

 

Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство  
У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или достојанство – 

запосленог према ученику; ученика према запосленом; родитеља или трећег лица према 
запосленом; запосленог према родитељу; ученика према другом ученику.  
Директор Школе (у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за 

повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру 
надлежности Школе.  

Забрана страначког организовања и деловања 

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе  
у те сврхе. Одговорност установе за безбедност деце и ученика. 

 

Забрана дискриминације:  
У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или 

издвајају лица, односно групе лица, по основу : расне, националне, етничке, језичке, верске или 

полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, 

здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког 

опредељења и подстицања или неспречавања таквих активности, као и по другим основама 

утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на 

отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако 
поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или 

давањем првенства.  
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају.  

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика 
или трећег лица у школи прописује министар и министар надлежан за послове људских права 

 

        5.12. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

За повреду обавеза, односно забране прописане Законом , могу да се изрекну мере и то:  
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера-опомена, укор одељењског старешине или 
укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу 
ученика, у складу са општим актом школе;  



2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера- укор директора и укор 
наствничког већа.  
3) за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона о основама система образовања и 
васпитања, васпитно-дисциплинске мере:  
(1) укор директора или укор наставничког већа;  
(2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке 
наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење родитеља односно другог 
законског заступника;  

Када повреду обавезе, односно повреду забране учини малолетан ученик, школа одмах, или 
најкасније наредног дана од учињене повреде обавештава родитеља/другог законског заступника 
ученика  

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере изричу се у школској години у којој је учињена 
повреда обавезе ученика.  

Када малолетни ученик учини повреду обавезе, односно забране из члана 110-112. Закона о 

основама ситема образовања и васпитања, школа одмах, а најкасније наредног радног дана 
обавештава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у одговарајући поступак.  

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима 
од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, прописује министар.  

Правилником о васпитно- дисциплинској и материјалој одгворности ученика регулишу се 

обавезе и одговорности ученика, врсте повреда обавеза ученика, васпитне и васпитно-
дисциплинске мере дисциплинске мере, поступак утврђивања дисциплинске одговорности ученика  
и изрицање васпитно-дисциплинске мере и поступак утврђивања материјалне одговорности 
ученика  

5.13. Васпитно-дисциплински поступак 

За лакше повреде обавеза ученика не води се васпитно-дисциплински поступак.  
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из члна 110-112. Закона о основама 

система образовања и васпитања, школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава 
родитеља, односно другог законског заступника ученика.  

Директор у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1.  закључком покреће 
васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније 
наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.  

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог 
законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану 
изјаву.  

Уколико се родитељ, или други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не 

одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а 
најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога школе да у овом поступку заступа 

интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.  
Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавеза ученика, покреће се 

најкасније у року од осам дана од дана сазнања.  
Васпитно –дисциплински поступак за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона о 

основама система образовања и васпитања покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од 
дана сазнања. З  

Закључак којим директор покреће васпитно – дисциплински поступак, на основу пријаве 

одељењског старешине или другог заинтересованог лица, садржи податке о ученику ( име, презиме 

ученика, разред, одељење), опис теже повреде обавеза ученика, односно забране из члана 44. и 45. 
Закона о основама система образовања и васпитања, време, место и начин извршења повреде и 

одговарајуће доказе.  
Закључак из става 1.  се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељењском 

старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.  
Закључак треба да садржи и обавезу да се ученик саслуша у присуству родитеља.  
У току васпитно-дисциплинског поступка ученик, уз присуство родитеља, односно другог 

законског заступника ученика, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати 
писмену изјаву.  



Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика не одазове позиву а уредно 
је позван, директор одмах а најкасније наредног дана поставља психолога/педагога школе да 

заступа интересе ученика у поступку и о томе одмах обавештава центар за социјални рад.  
Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са 

учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.  
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. 

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа  
је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-
дисциплински поступак.  

5.14. Смањење оцене из владања 

             Оцена из владања може се смањити ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера, 

а могуће је смањити оцену из владања и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера. 

             Приликом доношењу одлуке о смањењу оцене из владања морају се ценити све околности 

везане за повреду обавезе и забране, као што су тежина повреде, последице повреде, околности под 

којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика 

после учињене повреде, узраст и друге околности од утицаја.   

             За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора и укора наставничког већа, 

надлежни орган може смањити оцену из владања ученику, ценећи у сваком конкретном случају 

степен одговорности ученика и друге релевантне околности наведене у ставу 2.   

              Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена 

оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде 

описна. 

5.15. Правна заштита ученика  
Ученик, родитељ одосно други законски заступник ученика, на изречену васпитно-

дисциплинску меру за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране може уложити жалбу 

школском одбору - у року од осам дана од дана достављања решења којим се утврђује одговорност 
ученика и изриче мера.  

Школски одбор одлучује o жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе и жалба 
одлаже извршење решења.  

Решавајући по жалби, Школски одбор може да решењeм одбаци жалбу ако је недопуштену, 
неблаговремену или изјављену од неовлашћеног лица, или жалба није уређена у року који је орган 
одредио (ЗУП).  

Школски одбор решењем одбија жалбу када утврди да је поступак доношења решења 
правилно спроведен и да је решење на закону засновано , а жалба неоснована.  

Школски одбор може решењем поништити првостепено решење и вратити предмет 
првостепеном органу-директору на поновни поступак ако утврди: да су у првостепеном поступку 

одлучне чињенице непотпуно и погрешно утврђене , да се у поступку није водило рачуна о 

правилима поступка и да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са 
образложењем. 
 

5.16. Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама  
О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељењски 

старешина: у својој педагошкој документацији , а у складу са  Правилником о оцењивању   
 

5.17. Материјална одговорност ученика  
            Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник ученика одговара за материјалну 

штету коју ученик нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом. 

 Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор својим 

закључком. Уколико се ради о мањј штети,неће се водити никакав поступак у смислу утврђивања 

штете, пошто ученик исту надокнади. 

              Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао, комисија 

коју формира директор својик решењем. Обавезни члан комисије је  одељењски старешина. 

              Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене 

или уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака. 



             Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког 

ученика посебно. 

              Уколико није могуће утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су  

ученици подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.   

 Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности 

ученика, висини штете и обавези ученика, односно родитеља или другог законског заступника да 

штету надокнади у одређеном року, а ако је ученик малолетан, у присуству родитеља. 

 Накнада штете уплаћује се на рачун школе. 

 Ако ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика, одбије да штету 

надокнади, наплата се може тражити преко суда.  

 Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог 

законског заступника ученика, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне 

ситуације. 

 На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ односно други 

законски заступниик ученика може изјавити жалбу школском одбору, у року од 15 дана од дана 

пријема решења. 

 Школски одбор доноси одлуку о жалби у року од 15 дана од дана пријема жалбе. 

 

6. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА  
Опис правила о јавности рада  

Јавност рада школе се остварује кроз контакте са родитељима деце и ученика школе, учешћем 

представника локалне заједнице и родитеља ученика школе у раду Савета родитеља и Школског 

одбора, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу прописане евиденције. 

  
  

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Основна делатност ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу је средње стручно образовање  
и васпитање ученика. 

 

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 
          ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу у оквиру својих надлежности, овлашћења и обавеза 

поступа примењујући опште педагошке методе, када се ради о спровођењу образовног процеса. 
Када је у питању рад школске администрације, поступа се по захтевима грађана, кроз издавање 

потврда о статусу ученика, издавање дупликата докумената (нпр. изгубљених сведочанстава) и 

слично , а у складу са Законом о општем управном поступку. 
 

9. ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ШКОЛЕ 

  
• Устав Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број 98/2006);  
• Закон  о  основама  система  образовања  и  васпитања  („Сл.гласник  РС“  бр.    88/2017, 

27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020. 129/2021.);  
• Закон о средњем образовању и васпитању  („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017, 

             27/2018-др.закон, 6/2020 и129/2021.);   
• Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", број 27/2018) ;  
• Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл. гласник РС "  

број 27/2018, 6/2020. и 129/2021.);  
• Закон о библиотечко- информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 52/2011 и 

78/2021.);  



• Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-

др.закони, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020.);  
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/2010 и 105/2021.);  
• Закон о агенцији за борбу против корупције ( „Сл.гласниик РС“ број 97/2008,53/2010, 

66/2011 одлука УС и 67-одлука УС,112/2013-уаут.тумачење и 8/2015 – одлука УС, 

88/2019.);  
• Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС „ број128/2014);  
• Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“број 87/2018);  
• Закон о општем управном поступку(„Службени гласник РС „ број 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење);  
• Закон о јавним набавкама(„Службени гласник РС„ број 91/2019);  
• Закон о раду („Службени гласник РС „ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,  

13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење );  
• Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС „број 36/2010 );  
• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05, 91/2015 и  

113/2017-др.закон );  
• Закон о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, број 111/2009 , 20 /15 , 87/2018 и 87/2018-

др.закон);  
• Закон о буџету РС за 2022. годину («Службени гласник Републике Србије« број 

110/2021.;  
• Закон  о  буџетском  систему  («Службени  гласник  Републике  Србије«  број   54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 

–др.закон, 103/2015 , 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020. и 118/2021.); 

• Закон о запосленима у јавним службама  („Сл.гласник РС“ број 113/2017,95/2018 и 

       86/2019, 157/2020. и 157/2021.);  
• Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама ("Сл. гласник РС" br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 
78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005,  26/2005, 81/2005, 
105/2005, 91/07, 106/07, 44/08, 19/2021, 48/2021. и 123/2021. );  

• Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“ број 15/16, 68/20 и 

136/20.) Уредба Владе РС о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

(„Сл.гласник РС“ број 100/2020) ,Смернице Управе за безбедност и здравље на раду за 

безбедан и здрав рад ради спречавања појаве и ширења заразне болести цовид-19 

изазване вирусом САРС-ЦОВ-2, Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад при излагању биолошким штетностима (,,Службени гласник РС”, број 96/10) 

Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

(Сл. лист РС бр. 72/06 и 84/06-исправка, 30/2010 и 102/2015);  
• Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика(„Службени гласник РС „број 21/2015 и 92/2020 );    
• Правилник о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. 

годину (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 5/21., 17/21 и 1/22), 

• Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Сл. гл. РС бр. 

82/15 и 59/20.)  

• Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Сл. гл. РС бр. 56/19 )  

• Правилник о евиденцији у средњој школи (Сл. гл. РС бр. 56/19.)  

• Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл. гл. РС бр. 

37/93, 42/93 и 43/15.)  



• Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 6/90 , 4/91, 7/93,17/93,1/94, 2/94, 

2/95, 3/95, 8/95 , 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 

10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016, 15/2019. и 15/2020.)  

• Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму средњег 

стручног образовања у подручју рада економија, право и администрација (Службени 

гласник РС – Просветни гласник бр. 4/19, 1/20 и 2/22.).  

 

• Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Сл. гл. / ПР. Гл. РС бр. 7/19, 15/20 

и 1/21.)  

• Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (Сл. 

гл. / ПР. Гл. РС бр. 9/19., 2/20 и 1/21.)  

• Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( Сл. гл. РС 

22/05, 51/08, 88/15,105/15, 48/16. и 9/22.)  

• Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (Сл. гл. РС бр. 85/13. и 109/21.)  

• Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања (Сл. гл. РС бр. 45/18, 106/20. и 115/20..) 

• Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете 

за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама 

у подручју рада Економија, право и администрација (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 13/18, 14/20 и 

2/20.)  

• Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за средње 

школе (Пр. гл. РС бр. 5/2001, 46/01, 5/03, 10/03, 6/03, 23/04, 24/04, 3/05,11/05)  

• Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе(Пр. 

гл. РС бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/06 )  

• Правилник о измени правилника о плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама – одељак екскурзија (Сл. Гл./Пр 

Гл.РС бр. 13/18)  

• Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(Сл. Гл.РС бр 63/10)  

• Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл. Гл. 10/19)  

• Правилник о стандардима квалитета рада установе  (Сл. гл. 14/18)  

• Правилник о стручно-педагошком надзору (Сл. гл.34/12, 87/19.)  

• Правилник о Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја (Сл. гл./Пр гл.РС бр. 5/11)  

• Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање (Сл. гл.76/10, 74/18.)  

• Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

(Сл. гл. РС бр 38/13) 

• Стручно упутство МПНТР о организацији наставе непосредним путем и наставе на 

даљину за средње школе 2021-22. 
 



  



       

 

 

 

               10. ОПШТИ АКТИ   ШКОЛЕ:     
 Општи акт Датум Деловодни број  и датум напомена  

  доношења     

 СТАТУТ     

      
      

  25.01.2022.  76  од 25.01.2022.   

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите 11.02.2022. 149 од 11.02.2022.   

 и безбедности деце/ученика      

 Правила понашања у установи- ученика, 11.02.2022. 146 од 11.02.2022.   

 запослених и родитеља деце/ученика      

 Пословник о раду школског одбора 05.11.2018. 644 од 05.11.2018.   

       

 Пословник о раду савета родитеља 21.01.2019. 50 од 21.01.2019.   

      

 Пословник о раду ученичког парламента 26.10.2018. 619 од 26.10.2018.   
      

 Правилник о дисциплинској и материјалној 11.02.2022. 145 од 11.02.2022.   

 одговорности запослених у установи      

 Правилник о организацији и систематизацији 

17.08.2021. 
 
Измене 31.08.2021. 

821 
 
906/2  од 31.08.2020.   

 послова у основној школи      

      

 Правилник о раду  11.02.2022. 143 од 11.02.2022.   

      

 Акт о процени ризика 06.07.2016. 376 од 06.07.2016.   

 
и план примене мера за спречавање појаве и 

 
Допуна: Допуна:   

 

27.07.2020. 664 од 27.07.2020. 

  

 
ширења епидемија заразне болести 

  

 

   

  

    

 Правилник о заштити од пожара 01.07.2019.године 900 од 01.07.2019.   

       

 Правилник о дисциплинској и материјалној      

 одговорности ученика    11.02.2022. 

144 од 11.02.2022. 

  

       

      

 Правилник о похваљивању и награђивању 07.04.2015. 122 од 07.04.2015.   

 ученика школе      

 Правилник о испитима 11.02.2022. 147 од 11.02.2022.   
       

 Правилник о поклонима запослених школе 11.02.2022. 151 од 29.10.2019.   

       

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 11.02.2022.  од 11.02.2022.   
       

 

 

Правилник о управљању сукобом интереса у 

 
 

 11.02.2022. 
 
156 

 
од 11.02.2022.   

 школи      

 Правилник о поступању по притужбама на рад 11.02.2022. 155 од 11.02.2022.   

  установе      

 Правилник о поступању са донацијама 11.02.2022. 152 од 11.02.2022.   

       

 Правилник о ванредним ученицима 11.02.2022. 148 од 11.02.2022.   

       

 Правилник о заштити података о личности 11.02.2022. 157 од11.02.2022.   

 Правилник о набавкама 11.02.2022. 159 од 11.02.2022.   

 

Правилник о ученичком вредновању квалитета рада наставника, 

педагога и директора 11.02.2022.  од 29.11.2019.   

 Правилник о превенцији и борби против корупције 11.02.2022. 153 од 11.02.2022.   

 Правилник о организацији буџетског рачуноводства 11.02.2022. 158 од 11.02.2022.   

  Правилник о бодовању стручног усавршавања 25.01.2022. 78 од 25.01.2022.   

 Правилник о интерном финансијском управљању и контроли 09.04.2021. 383/3 од 29.04.2021.   

 Правилник о канцеларијском и архивском пословању 09.07.2021. 09.07.2021.   

   



 
 
 
 
 

11.УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу пружа услуге из домена делатности средњег стручног 

образовања и васпитања, на начине предвиђене законом и педагошким нормативима. Осим тога, 

школа пружа и услуге административне природе – издавање потврда о статусу ученика, дупликата 

изгубљеник докумената свршених ученика и слично. 

 

12.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Обављање образовне делатности врши се на основу закона, без посебног захтева. Процес 

остваривања основног образовања и васпитања у ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу почиње уписом 

ученика. 

Поступак издавања потврда о статусу ученика спроводи се на основу усменог захтева. 

Поступак издавања дупликата докумената (нпр. дупликата сведочанства о завршеној школи или 

поједином разреду) отпочиње усменим захтевом. 
 

13. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 
У погледу просторних услова рада-настава се изводи у учионицама и кабинетима.  
За потребе обављања послова у надлежности директора, педагошко-психолошке службе, секретара, 
техничко- административног особља и финасијске службе, Школа користи 3 канцеларија, 
опремљених са рачунарима и штампачима. 

Школа не поседује службено возило. 
 

14. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Документација школе заводи се у складу са Правилником о административном пословању 
школе у канцеларији административног радника.  

Носачи информација којима располаже ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу ,настали у раду  
и у вези са радом школе, чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о 
канцеларијском пословању, и то у:  

 Деловодницима школе-канцеларија секретара школе;  
 Електронској бази података: у секретаријату, у стручној служби, у рачуноводственој 

служби, библиотеци и у канцеларији директора школе   
 Финансијска документација, документација о набавци опреме и других средстава за рад, 

документација јавних набавки мале вредности у канцеларији рачуноводства ,  
 Досијеи запослених: у металном орману у секретаријату школе,  
 Документација о регистрацији школе  и Општа акта школе у секретаријату школе.  

Све информације – подаци у школи чувају се у папирној форми и архивирају у складу са 
одговарајућим општим актима. 
Сви предмети у раду заводе се и архивирају у складу са Уредбом о категоријама регистратурског 

материјала са роковима чувања ("Сл. гл. РС" бр. 44/93), Упутством о канцеларијском пословању 

органа државне управе ("Сл.гл.РС" бр. 10/93 и 14/93).  

 

15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП  
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

  



Све информације којима ЕШ „ Ђука Динић „ у Лесковцу  располаже, а које су настале у раду 

или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС― број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

осим када су се, према овом закона, стекли услови за искључење или ограничење од слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.  

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) ЕШ „ Ђука 
Динић „ у Лесковцу се подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја писмено.  

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, 
презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се 

тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и 

начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке 
који олакшавају проналажење тражене информације.  

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 
лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,односно 
да достави тражиоцу упутство о допуни.  

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана 
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа доноси 
закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није сачињен 
на том обрасцу.  

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца  
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако школа није у могућности, из 

оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о 

томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана 

пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид 

документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.  
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, 
место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде 
  
копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће 
тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.  

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

школе.  
Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити 

службену белешку.  
Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно 
упути копију тог документа, дужана је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење 

писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити 
против таквог решења.  

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид 

у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати 

накнаду нужних трошкова израде те копије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ ЂУКА ДИНИЋ „ ЛЕСКОВАЦ 

Косте Стаменковића бр.15 Лесковац 

 

 

ЗАХТЕВ 

за приступ информацији и од јавног значаја  
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС", број120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од горе наведеног органа 
захтевам*:  
□ обавештење да ли поседује тражену информацију; 

□ увид у документ који садржи тражену информацију; 

□ копију документа који садржи тражену информацију;  
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
o поштом  
o електронском поштом 
o факсом  
o на други начин:*** ________________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације)  

___________________________________  
Тражилац информације / Име и 

презиме 

У Лесковцу___________________________  
                                                                                                             адреса: 

___________________________________ 

дана ________ 2021. годинe други подаци за контакт 

___________________________________ 

потпис 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 
 
 
 


